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Predlog spremembe 1
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 4a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega priporočila 
Svetu o pogajalskem mandatu za 
pridružitveni sporazum med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami na 
eni strani ter državami Srednje Amerike 
na drugi strani z dne 15. marca 2007¹,
_________________
¹ OJ C 301E, 13.12.2007, str.153.

Or. es

Predlog spremembe 2
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 4a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega priporočila 
Svetu o pogajalskem mandatu za 
pridružitveni sporazum med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami na 
eni strani ter državami Srednje Amerike 
na drugi strani z dne 15. marca 2007¹,
_______________
¹ OJ C 301E, 13.12.2007, str. 153.

Or. es

Predlog spremembe 3
Willy Meyer
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Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 4a (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega priporočila 
Svetu o pogajalskem mandatu za 
pridružitveni sporazum med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami na 
eni strani ter državami Srednje Amerike 
na drugi strani z dne 15. marca 2007¹,
______________
¹ OJ C 301E, 13.12.2007, str. 153.

Or. es

Predlog spremembe 4
Willy Meyer

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 4b (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. 
maja 2010 o strategiji EU za odnose z 
Latinsko Ameriko¹ in z dne 21. oktobra 
2010 o trgovinskih odnosih Evropske 
Unije z Latinsko Ameriko²,
__________________
¹ P7_TA(2010)0141
² P7_TA(2010)0387

Or. es

Predlog spremembe 5
Willy Meyer

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 5a (novo)
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Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju študije o trgovinskem 
poglavju za sklenitev pridružitvenega 
sporazuma med EU in Srednjo Ameriko 
marca 2012¹,
________________
¹ (PE 433.864)

Or. es

Predlog spremembe 6
Willy Meyer

Predlog sklepa
Navedba sklicevanja 5b (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju končnega poročila o 
presoji vplivov na trajnost trgovine med 
EU in Srednjo Ameriko 
(TRADE08/C1/C14 in C15 – sveženj 2)¹,
________________
¹ "Presoja vplivov na trajnost trgovine 
pridružitvenega sporazuma, o katerem se 
bosta pogajali EU in Srednja Amerika".

Or. es

Predlog spremembe 7
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Uvodna izjava A

Predlog sklepa Predlog spremembe

A. ker je regionalno vključevanje s 
sklepanjem dvostranskih in podregionalnih 
sporazumov o pridružitvi eden izmed 

A. ker sta regionalno in socialno 
vključevanje s sklepanjem dvostranskih in 
podregionalnih sporazumov o pridružitvi 
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glavnih ciljev dvoregijskega strateškega 
partnerstva med EU in Latinsko Ameriko,

glavna cilja dvoregijskega strateškega 
partnerstva med EU in Latinsko Ameriko,

Or. es

Predlog spremembe 8
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Aa. ker je nujno treba spoštovati 
demokracijo, pravno državo in celovito 
uživanje človekovih pravic vseh 
državljanov kot temeljne sestavne dele 
političnega dialoga, če naj bi razvoj 
pridružitvenih odnosov med EU in 
Latinsko Ameriko koristil obema 
stranema in vsem prinesel ugodnosti; boj 
proti revščini in neenakosti kot temeljni 
elementi odnosov dvoregijskega 
sodelovanja; tako kot pogoji pravičnosti in 
vzajemna korist, ki temeljijo na načelih 
dopolnjevanja in solidarnosti v trgovini, 
ob upoštevanju obstoječih nesorazmerij v 
razvoju med obema regijama,

Or. es

Predlog spremembe 9
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava B

Predlog sklepa Predlog spremembe

B. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko 
Ameriko vzajemno korist in potencialne 
prednosti za vse države članice EU,

B. ker, če naj bi bil razvoj odnosov 
pridružitve EU z Latinsko Ameriko v prid 
obema stranema in vsem prinesel 
ugodnosti, je nujno treba spoštovati 
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demokracijo, pravno državo in celovito 
uživanje človekovih pravic vseh 
državljanov kot temeljnih sestavnih delov 
političnega dialoga; boj proti revščini in 
neenakosti kot temeljni elementi odnosov 
dvoregijskega sodelovanja; pogoji 
pravičnosti in vzajemna korist, ki temeljijo 
na načelih dopolnjevanja in solidarnosti v 
trgovini, ob upoštevanju obstoječih 
nesorazmerij v razvoju med obema 
regijama,

Or. es

Predlog spremembe 10
Renate Weber

Predlog sklepa
Uvodna izjava B

Predlog sklepa Predlog spremembe

B. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko 
Ameriko vzajemno korist in potencialne 
prednosti za vse države članice EU,

B. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko 
Ameriko in še zlasti s Srednjo Ameriko
vzajemno korist in prinaša potencialne 
prednosti za vse države članice EU,

Or. en

Predlog spremembe 11
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ba. ker mora biti cilj pridružitvenega 
sporazuma med EU in Srednjo Ameriko 
spodbujanje trajnostnega razvoja, utrditev 
demokracije in pravna država ter polno 
spoštovanje človekovih pravic; socialna 
kohezija in regionalno povezovanje,
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Or. es

Predlog spremembe 12
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Bb (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Bb. ker sporazum vključuje obvezujočo 
klavzulo o človekovih pravicah, ki 
obvezuje podpisnici k ustreznemu 
preverjanju človekovih pravic,

Or. es

Predlog spremembe 13
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Bc (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Bc. ker obstaja visoka stopnja umorov 
sindikalistov v Srednji Ameriki; ker umori 
žensk dosegajo zelo visoke stopnje,

Or. es

Predlog spremembe 14
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Bd (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Bd. ker sporazum vključuje trgovinsko 
poglavje in poglavje trajnostnega razvoja, 
ki mora prispevati k vzdrževanju visoke 
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ravni varnosti pri delu, socialne varnosti 
in varovanja okolja,

Or. es

Predlog spremembe 15
Renate Weber

Predlog sklepa
Uvodna izjava C

Predlog sklepa Predlog spremembe

C. ker je EU glavna donatorka razvojne 
pomoči, glavna vlagateljica in druga 
največja trgovinska partnerica v Srednji 
Ameriki,

C. ker je EU glavna vlagateljica in druga 
največja trgovinska partnerica v Srednji 
Ameriki kot tudi glavna donatorka 
razvojne pomoči,

Or. en

Predlog spremembe 16
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ca. ker so spoštovanje demokracije, 
pravne države in človekovih, 
državljanskih ter političnih pravic 
državljanov obeh regij sestavni deli 
sporazuma,

Or. es

Predlog spremembe 17
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava Ca (novo)
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Predlog sklepa Predlog spremembe

Ca. ker mora biti cilj sporazuma o 
pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko 
spodbujanje trajnostnega razvoja, utrditev 
demokracije in pravna država ter polno 
spoštovanje človekovih pravic; socialna 
kohezija in regionalno povezovanje,

Or. es

Predlog spremembe 18
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ca. ker je treba upoštevati pogoje velike 
revščine, socialne izključenosti in socialne 
ter okoljske občutljivosti, ki so značilni za 
srednjeameriško regijo,

Or. es

Predlog spremembe 19
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cb. ker sporazum o pridružitvi 
predpostavlja politično in gospodarsko 
partnerstvo med EU in regijo ter njenimi 
različnimi državami, ki upošteva obstoječa 
nesorazmerja in razlike med obema 
regijama in med različnimi 
srednjeameriškimi državami,

Or. es
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Predlog spremembe 20
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cb. ker sporazum vključuje klavzulo o 
človekovih pravicah, ki obvezuje 
podpisnici k ustreznemu preverjanju 
človekovih pravic in zagotavljanju njene 
izvedbe v praksi,

Or. es

Predlog spremembe 21
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cb. ker bodo z začetkom veljave 
sporazuma o pridružitvi srednjeameriške 
države preklicale posebni režim splošnega 
sistema preferencialov (GSP+) prek 
katerega so prejemale trgovinske
ugodnosti v zameno za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja 27 mednarodnih 
konvencij, vključno s 4 osnovnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela,

Or. es

Predlog spremembe 22
Raimon Obiols

Predlog sklepa
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Uvodna izjava Cc (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cc. ker mora biti cilj sporazuma 
spodbujanje trajnostnega razvoja, 
socialne kohezije in regionalnega 
povezovanja,

Or. es

Predlog spremembe 23
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cc (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cc. ker sporazum vključuje trgovinsko 
poglavje in poglavje trajnostnega razvoja, 
ki mora prispevati k vzdrževanju visoke 
ravni varnosti pri delu, socialne varnosti 
in varovanja okolja,

Or. es

Predlog spremembe 24
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cd (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cd. ker študija o socialnih in okoljskih 
učinkih predvideva kopičenje proizvodnje 
v primarnih sektorjih, kot so sektorji 
sadja, zelenjave in suhega sadja; bolj 
obremenjeni pa bodo tudi zemeljski in 
vodni viri, socialni konflikti pa se bodo 
povečali,
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Or. es

Predlog spremembe 25
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cd (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Cd. ker študija o socialnih in okoljskih 
učinkih predvideva kopičenje proizvodnje 
v primarnih sektorjih, kot so sektorji 
sadja, zelenjave in suhega sadja, bolj 
obremenjeni pa bodo tudi zemeljski in 
vodni viri, socialni konflikti pa se bodo 
povečali,

Or. es

Predlog spremembe 26
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Ce (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

Ce. ker Svet predlaga začasno uporabo 
trgovinskega dela sporazuma preden 
začneta veljati trgovinski steber in steber, 
ki zadeva sodelovanje,

Or. es

Predlog spremembe 27
Willy Meyer

Predlog sklepa
Uvodna izjava Cf (novo)
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Predlog sklepa Predlog spremembe

Cf. ker je v sporazumu predvidena 
vzpostavitev pridružitvenega 
parlamentarnega odbora in ker 
priporočilo Evropskega parlamenta 
predvideva pripravo letnega poročila,

Or. es

Predlog spremembe 28
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka c

Predlog sklepa Predlog spremembe

(c) opozarja, da so se maja 2010 pogajanja 
uspešno zaključila, po pravnem pregledu 
pa je bilo 22. marca 2011 besedilo 
sporazuma parafirano;

(c) opozarja, da so se maja 2010 pogajanja 
uspešno zaključila, po pravnem pregledu 
pa je bilo 22. marca 2011 besedilo 
sporazuma parafirano, 28. junija 2012 pa 
podpisano v Tegucigalpi;

Or. es

Predlog spremembe 29
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ca (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(ca) opozarja, da je postopek povezovanja 
srednjeameriških držav potekal pod 
močnim pritiskom, kar je posledica 
političnih kriz v državah in med njimi, 
tako kot pomanjkanjem interesa nekaterih 
članic za podporo institucij 
integracijskega sistema Srednje Amerike;
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Or. es

Predlog spremembe 30
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka d

Predlog sklepa Predlog spremembe

(d) poudarja, da gre za prvi obsežen 
sporazum o pridružitvi med regijama, kar, 
kot plod jasne politične volje Unije,
pomeni odločen prispevek k vključevanju 
Srednje Amerike, vendar ob upoštevanju 
dejstva, da je odnos s to regijo širši od 
same proste trgovine;

(d) obžaluje, da kljub temu, da gre za prvi 
obsežen sporazum o pridružitvi med 
regijama, se sporazum bolj osredotoča na 
trgovinski del kot pa na ostale dele, kar 
pomeni željo Evropske unije, da se da 
prednost njeni trgovinski strategiji; v teh 
okoliščinah je bil sporazum okrnjen na 
sporazum o prosti trgovini, podoben temu, 
ki so ga podpisale srednjeameriške države 
z Združenimi državami Amerike,
Srednjeameriški sporazum o prosti 
trgovini (CAFTA);

Or. es

Predlog spremembe 31
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka da (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(da) opozarja, da je proces vključevanja 
srednjeameriških držav potekal pod 
močnim pritiskom, kar je posledica 
političnih kriz v državah in med njimi, 
tako kot pomanjkanjem interesa nekaterih 
članic za podporo institucij 
integracijskega sistema Srednje Amerike;

Or. es
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Predlog spremembe 32
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka db (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(db) obžaluje, da kljub temu, da gre za 
prvi obsežen sporazum o pridružitvi med 
regijama, se sporazum bolj osredotoča na 
trgovinski del kot pa na ostale dele, kar 
pomeni željo Evropske unije, da se da 
prednost njeni trgovinski strategiji; v teh 
okoliščinah je bil sporazum okrnjen na 
sporazum o prosti trgovini, podoben temu, 
ki so ga podpisale srednjeameriške države 
z Združenimi državami Amerike, 
Srednjeameriški sporazum o prosti 
trgovini (CAFTA);

Or. es

Predlog spremembe 33
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka e

Predlog sklepa Predlog spremembe

(e) poudarja, da je izpeljava tega 
sporazuma o pridružitvi s Srednjo 
Ameriko del politike podpore za 
vzpostavljanje miru, stabilnosti in 
demokracije regije, ki jo je Evropska unija 
začela izvajati v osemdesetih letih s 
pomočjo znatnega političnega delovanja z 
različnimi mirovnimi sporazumi in 
procesom skupine Contadora;

(e) obžaluje, da na ta način Evropska 
unija zapostavlja svojo politiko podpore za 
vzpostavljanje miru, stabilnosti in 
demokracije regije, ki se je začela izvajati 
v osemdesetih letih s pomočjo znatnega 
političnega delovanja z različnimi 
mirovnimi sporazumi in procesom skupine 
Contadora;

Or. es
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Predlog spremembe 34
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka e

Predlog sklepa Predlog spremembe

(e) poudarja, da je izpeljava tega 
sporazuma o pridružitvi s Srednjo 
Ameriko del politike podpore za 
vzpostavljanje miru, stabilnosti in 
demokracije regije, ki jo je Evropska unija 
začela izvajati v osemdesetih letih s 
pomočjo znatnega političnega delovanja z 
različnimi mirovnimi sporazumi in 
procesom skupine Contadora;

(e) obžaluje, da na ta način Evropska 
unija zapostavlja svojo politiko podpore za 
vzpostavljanje miru, stabilnosti in 
demokracije regije, ki jo je Evropska unija 
začela izvajati v osemdesetih letih s 
pomočjo znatnega političnega delovanja z 
različnimi mirovnimi sporazumi in 
procesom skupine Contadora;

Or. es

Predlog spremembe 35
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka f

Predlog sklepa Predlog spremembe

(f) pozdravlja nove in izjemne možnosti, ki 
jih za dvoregijske odnose med Evropsko 
unijo in Srednjo Ameriko ponuja politični 
dialog na podlagi novega sporazuma o 
pridružitvi, tako na izvršilni ravni kot na 
področju medparlamentarnega dialoga in 
dialoga s civilno družbo, kar pomeni 
povečanje kakovosti glede na proces 
dialoga iz San Joseja, ki se je začel leta 
1984;

(f) pozdravlja nove možnosti, ki jih za 
dvoregijske odnose med Evropsko unijo in 
Srednjo Ameriko ponuja politični dialog na 
podlagi novega sporazuma o pridružitvi, 
tako na izvršilni ravni kot na področju 
medparlamentarnega dialoga in dialoga s 
civilno družbo; obžaluje, da se je v 
institucionalnem okviru, podprtemu v 
sporazumu, na stranski tir postavilo 
institucionalni mehanizem o dialogu s 
civilno družbo v širšem pomenu, saj se je 
upoštevalo samo redna srečanja za 
izmenjavo informacij;

Or. es
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Predlog spremembe 36
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka f

Predlog sklepa Predlog spremembe

(f) pozdravlja nove in izjemne možnosti, ki 
jih za dvoregijske odnose med Evropsko 
unijo in Srednjo Ameriko ponuja politični 
dialog na podlagi novega sporazuma o 
pridružitvi, tako na izvršilni ravni kot na 
področju medparlamentarnega dialoga in 
dialoga s civilno družbo, kar pomeni 
povečanje kakovosti glede na proces 
dialoga iz San Joseja, ki se je začel leta 
1984;

(f) pozdravlja nove možnosti, ki jih za 
dvoregijske odnose med Evropsko unijo in 
Srednjo Ameriko ponuja politični dialog na 
podlagi novega sporazuma o pridružitvi, 
tako na izvršilni ravni kot na področju 
medparlamentarnega dialoga in dialoga s 
civilno družbo; obžaluje, da se je v 
institucionalnem okviru, podprtemu v 
sporazumu, na stranski tir postavilo 
institucionalni mehanizem o dialogu s 
civilno družbo v širšem pomenu,saj se je 
upoštevalo samo redna srečanja za 
izmenjavo informacij;

Or. es

Predlog spremembe 37
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka g

Predlog sklepa Predlog spremembe

(g) poudarja parlamentarno razsežnost 
sporazuma z vzpostavitvijo pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo 
člani Evropskega parlamenta in 
srednjeameriških parlamentov, ki bo 
obveščena o sklepih pridružitvenega sveta, 
in ki bo lahko pripravljala priporočila in 
prejemala informacije o izvajanju 
sporazuma;

(g) poudarja parlamentarno razsežnost 
sporazuma z vzpostavitvijo pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo 
člani Evropskega parlamenta in 
srednjeameriških parlamentov, ki bo 
obveščena o sklepih pridružitvenega sveta, 
in ki bo lahko pripravljala priporočila in 
prejemala informacije o izvajanju 
sporazuma; vztraja, da pridružitveni svet 
vsako leto predloži pridružitvenemu 
parlamentarnemu odboru poročilo o 
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doseganju delovnih, socialnih in okoljskih 
standardov ter spoštovanju človekovih 
pravic v okviru izvajanja sporazuma in 
upošteva priporočila tega odbora;

Or. es

Predlog spremembe 38
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka g

Predlog sklepa Predlog spremembe

(g) poudarja parlamentarno razsežnost 
sporazuma z vzpostavitvijo pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo 
člani Evropskega parlamenta in 
srednjeameriških parlamentov, ki bo 
obveščena o sklepih pridružitvenega sveta, 
in ki bo lahko pripravljala priporočila in 
prejemala informacije o izvajanju 
sporazuma;

(g) poudarja parlamentarno razsežnost 
sporazuma z vzpostavitvijo pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo 
člani Evropskega parlamenta in 
srednjeameriških parlamentov, ki bo 
obveščena o sklepih pridružitvenega sveta, 
in ki bo lahko pripravljala priporočila in 
prejemala informacije o izvajanju 
sporazuma; vztraja, da pridružitveni svet 
vsako leto predloži pridružitvenemu 
parlamentarnemu odboru poročilo o 
doseganju delovnih, socialnih in okoljskih 
standardov ter spoštovanju človekovih 
pravic v okviru izvajanja sporazuma in 
upošteva priporočila tega odbora;

Or. es

Predlog spremembe 39
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka h

Predlog sklepa Predlog spremembe

(h) poudarja, da sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko vsebuje pomembne 

(h) poudarja, da sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko ni upošteval enega izmed 
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elemente, ki prispevajo k uresničevanju
ciljev zunanjega delovanja Evropske unije 
iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji, 
zlasti krepitev in spoštovanje človekovih 
pravic, utrjevanje demokracije, 
vzpostavljanje trajnostnega gospodarstva 
ter družbeni in okoljski razvoj;

ciljev, določenega v členu 21 Pogodbe o 
Evropski uniji: „pospeševanje 
trajnostnega gospodarskega, socialnega 
in okoljskega razvoja držav v razvoju s 
prednostnim ciljem izkoreninjenja 
revščine”;

Or. es

Predlog spremembe 40
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka h

Predlog sklepa Predlog spremembe

(h) poudarja, da sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko vsebuje pomembne 
elemente, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev zunanjega delovanja Evropske unije 
iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji, 
zlasti krepitev in spoštovanje človekovih 
pravic, utrjevanje demokracije, 
vzpostavljanje trajnostnega gospodarstva 
ter družbeni in okoljski razvoj;

(h) poudarja, da sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko ni upošteval enega izmed 
ciljev, določenega v členu 21 Pogodbe o 
Evropski uniji: „pospeševanje 
trajnostnega gospodarskega, socialnega 
in okoljskega razvoja držav v razvoju s 
prednostnim ciljem izkoreninjenja 
revščine”;

Or. es

Predlog spremembe 41
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka i

Predlog sklepa Predlog spremembe

(i) poudarja, da se člen 1 sporazuma nanaša 
na spoštovanje demokratičnih načel, 
temeljnih človekovih pravic in načel 
pravne države, ki so bistveni elementi 
sporazuma, tako da bi v primeru, da jih 
podpisnice ne bi spoštovale, morali sprejeti 

(i) poudarja, da se člen 1 sporazuma nanaša 
na spoštovanje demokratičnih načel, 
temeljnih človekovih pravic in načel 
pravne države, ki so bistveni elementi 
sporazuma, tako da bi v primeru, da jih 
podpisnice ne bi spoštovale, morali sprejeti 
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ukrepe, ki bi lahko povzročili celo 
prekinitev sporazuma;

ukrepe, ki bi lahko povzročili celo 
prekinitev sporazuma; kljub temu meni, da 
se mora oblikovati konkretne mehanizme, 
ki bodo zagotovili spoštovanje in 
izpolnjevanje klavzule o človekovih 
pravicah iz sporazuma;

Or. es

Predlog spremembe 42
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka i

Predlog sklepa Predlog spremembe

(i) poudarja, da se člen 1 sporazuma nanaša 
na spoštovanje demokratičnih načel, 
temeljnih človekovih pravic in načel 
pravne države, ki so bistveni elementi 
sporazuma, tako da bi v primeru, da jih 
podpisnice ne bi spoštovale, morali sprejeti 
ukrepe, ki bi lahko povzročili celo 
prekinitev sporazuma;

(i) poudarja, da se člen 1 sporazuma nanaša 
na spoštovanje demokratičnih načel, 
temeljnih človekovih pravic in načel 
pravne države, ki so bistveni elementi 
sporazuma, tako da bi v primeru, da jih 
podpisnice ne bi spoštovale, morali sprejeti 
ukrepe, ki bi lahko povzročili celo 
prekinitev sporazuma; kljub temu 
obžaluje, da se ni vključilo konkretnega 
mehanizma, ki bi zagotavljal njegovo 
delovanje, kot je priporočil Evropski 
parlament;

Or. es

Predlog spremembe 43
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ia (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(ia) predlaga, da Komisija pripravi letno 
poročilo Evropskemu parlamentu za 
spremljanje sporazuma, upoštevanja in 
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spoštovanja načel demokracije in 
človekovih pravic;

Or. es

Predlog spremembe 44
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka j

Predlog sklepa Predlog spremembe

(j) poudarja, da je treba sporazum o 
pridružitvi s Srednjo Ameriko razumeti kot 
primeren okvir, da se na enaki osnovi 
združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim, za vključujoč 
razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim 
socialnim, gospodarskim in političnim 
izzivom;

(j) obžaluje, da se sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko, tako kot je bil zasnovan, 
ni izkazal kot popoln okvir, da se na enaki 
osnovi združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim, za vključujoč 
razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim 
socialnim, gospodarskim in političnim 
izzivom;

Or. es

Predlog spremembe 45
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka j

Predlog sklepa Predlog spremembe

(j) poudarja, da je treba sporazum o 
pridružitvi s Srednjo Ameriko razumeti kot 
primeren okvir, da se na enaki osnovi 
združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim, za vključujoč 
razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim 
socialnim, gospodarskim in političnim 
izzivom;

(j) obžaluje, da se sporazum o pridružitvi s 
Srednjo Ameriko, tako kot je bil zasnovan, 
ni izkazal kot popoln okvir, da se na enaki 
osnovi združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim, za vključujoč 
razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim 
socialnim, gospodarskim in političnim 
izzivom;

Or. es
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Predlog spremembe 46
Renate Weber

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka j

Predlog sklepa Predlog spremembe

(j) poudarja, da je treba sporazum o 
pridružitvi s Srednjo Ameriko razumeti kot 
primeren okvir, da se na enaki osnovi 
združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim, za vključujoč 
razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim 
socialnim, gospodarskim in političnim 
izzivom;

(j) poudarja, da je treba sporazum o 
pridružitvi s Srednjo Ameriko razumeti kot 
primeren okvir, da se na enaki osnovi 
združijo prizadevanja za boj proti 
socialnim neenakostim in revščini, za 
vključujoč razvoj, in za boj proti še vedno 
obstoječim socialnim, gospodarskim in 
političnim izzivom;

Or. en

Predlog spremembe 47
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka q

Predlog sklepa Predlog spremembe

(q) poudarja, da sporazum o pridružitvi 
prispeva k uresničevanju ciljev zunanjega 
delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o 
Evropski uniji; poudarja, da je 
spoštovanje demokratičnih načel, 
človekovih pravic in načel pravne države
bistveni element sporazuma;

(q) poudarja, da sporazum o pridružitvi, o 
katerem se je pogajalo, ni upošteval 
občutljivosti razvoja, ki je značilna za 
Srednjo Ameriko, s tem pa ni upošteval 
enega izmed ciljev, določenega v členu 21
Pogodbe o Evropski uniji: „pospeševanje 
trajnostnega gospodarskega, socialnega 
in okoljskega razvoja držav v razvoju s 
prednostnim ciljem izkoreninjenja 
revščine”;

Or. es
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Predlog spremembe 48
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka l

Predlog sklepa Predlog spremembe

(l) ugotavlja, da nov sporazum o pridružitvi 
ponuja nove možnosti za dialog na 
področju boja proti prometu s 
prepovedanimi drogami in organiziranemu 
kriminalu, v skladu z regionalno varnostno 
strategijo, ki so jo podpisali 
srednjeameriški predsedniki, in pozdravlja 
različne sporazume za usklajevanje, ki so 
jih sprejele podpisnice v okviru boja proti 
nedovoljenemu prometu s prepovedanimi 
drogami, pranju denarja, financiranju 
terorizma, organiziranemu kriminalu in 
korupciji;

(l) ugotavlja, da nov sporazum o pridružitvi 
ponuja nove možnosti za dialog na 
področju boja proti prometu s 
prepovedanimi drogami in organiziranemu 
kriminalu, v skladu z regionalno varnostno 
strategijo, ki so jo podpisali 
srednjeameriški predsedniki; opozarja, da 
so nacionalne in regionalne varnostne 
strategije v Srednji Ameriki usmerjene k 
policijskemu pregonu in vojaškemu 
posredovanju, s tem pa se postavlja v 
nevarnost spoštovanje človekovih pravic, v 
nekaterih primerih pa so ogroženi 
zagovorniki človekovih pravic, premalo 
pozornosti pa se namenja temeljnim 
vzrokom za negotovost; vztraja, naj EU 
poudari preprečevanje, boj proti 
nekaznovanju in sodelovanje civilne 
družbe pri varnostnih strategijah;

Or. es

Predlog spremembe 49
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka m

Predlog sklepa Predlog spremembe

(m) pozdravlja vzpostavitev skupnega 
posvetovalnega odbora srednjeameriške in 
evropske civilne družbe;

(m) meni, da je treba spodbujati primerno 
udeležbo civilne družbe tako v EU kot v 
Srednji Ameriki in omogočiti njihovo 
dejavno udeležbo na forumih, v odborih 
ter sektorskih pododborih; zato pozdravlja 
vzpostavitev skupnega posvetovalnega 
odbora srednjeameriške in evropske civilne 
družbe;
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Or. es

Predlog spremembe 50
Renate Weber

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka n

Predlog sklepa Predlog spremembe

(n) poudarja prednostno nalogo, ki se 
dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik 
za regionalno sodelovanje; poudarja, da je 
ta kohezija možna samo, če se zmanjšajo 
stopnje revščine, neenakosti, socialne 
izključenosti in vse oblike diskriminacije; 
poudarja, da se socialne neenakosti v 
zadnjih letih niso dovolj zmanjšale in da je 
pomanjkanje varnosti v Srednji Ameriki 
zelo zaskrbljujoče;

(n) poudarja prednostno nalogo, ki se 
dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik 
za regionalno sodelovanje; poudarja, da je 
ta kohezija možna samo, če se zmanjšajo 
stopnje revščine, neenakosti, socialne 
izključenosti in vse oblike diskriminacije z 
ustreznim izobraževanjem, vključno s 
poklicnim usposabljanjem; poudarja, da se 
socialne neenakosti v zadnjih letih niso 
dovolj zmanjšale in da je pomanjkanje 
varnosti v Srednji Ameriki zelo 
zaskrbljujoče;

Or. en

Predlog spremembe 51
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka n

Predlog sklepa Predlog spremembe

(n) poudarja prednostno nalogo, ki se 
dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik 
za regionalno sodelovanje; poudarja, da je 
ta kohezija možna samo, če se zmanjšajo 
stopnje revščine, neenakosti, socialne 
izključenosti in vse oblike diskriminacije; 
poudarja, da se socialne neenakosti v 
zadnjih letih niso dovolj zmanjšale in da je 
pomanjkanje varnosti v Srednji Ameriki 
zelo zaskrbljujoče;

(n) poudarja prednostno nalogo, ki se 
dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik 
za regionalno sodelovanje; poudarja, da je 
ta kohezija možna samo, če se zmanjšajo 
stopnje revščine, neenakosti, socialne 
izključenosti in vse oblike diskriminacije; 
poudarja, da se socialne neenakosti v 
zadnjih letih niso dovolj zmanjšale;
opominja EU, naj s svojim sodelovanjem 
prispeva k reševanju strukturnih vzrokov 
negotovosti, saj je pomanjkanje varnosti v 
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Srednji Ameriki zelo zaskrbljujoče;

Or. es

Predlog spremembe 52
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka na (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(na) opozarja EU na tveganje, da bi se s 
sporazumom usmerilo sodelovanje k 
izvajanju trgovinskega dela in podprlo 
velike srednjeameriške izvoznike, namesto 
da bi se okrepilo razvoj MSP ter 
medregionalno trgovino, ki je ključni 
element za krepitev vključevanja in 
razvoja kot regije; ključna os za razvoj in 
povezovanje;

Or. es

Predlog spremembe 53
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka o

Predlog sklepa Predlog spremembe

(o) poudarja prizadevanja za sodelovanje 
na področju posodabljanja države in javne 
uprave, izboljšanja sistema pobiranja 
davkov in preglednost, boja proti korupciji, 
krepitve pravnega sistema in vključevanja 
civilne družbe;

(o) poudarja prizadevanja za sodelovanje 
na področju posodabljanja države in javne 
uprave, izboljšanja sistema pobiranja 
davkov in preglednost, boja proti korupciji, 
in nekaznovanosti, krepitve pravnega 
sistema in vključevanja civilne družbe;

Or. es
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Predlog spremembe 54
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka o

Predlog sklepa Predlog spremembe

(o) poudarja prizadevanja za sodelovanje 
na področju posodabljanja države in javne 
uprave, izboljšanja sistema pobiranja 
davkov in preglednost, boja proti korupciji, 
krepitve pravnega sistema in vključevanja 
civilne družbe;

(o) poudarja prizadevanja za sodelovanje 
na področju posodabljanja države in javne 
uprave, izboljšanja sistema pobiranja 
davkov in preglednost, boja proti korupciji 
in nekaznovanosti, krepitve pravnega 
sistema in vključevanja civilne družbe;

Or. es

Predlog spremembe 55
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka r

Predlog sklepa Predlog spremembe

(r) poudarja, da se sedanji trgovinski 
okvir, ki je začasne narave in temelji na 
enostranskem sistemu splošnih 
preferencialov, razvija v smeri vzajemnega 
in dogovorjenega sistema za postopno 
liberalizacijo izmenjav blaga in storitev, 
javna naročila in spodbujanja naložb, s 
čimer se vzpostavi predvidljiv okvir 
varnosti in pravne gotovosti, ki krepi 
vzajemno zaupanje, nujno za razvoj 
izmenjav in naložbe;

(r) obžaluje, da se sedanji trgovinski okvir, 
ki je začasne narave in temelji na 
enostranskem sistemu splošnih 
preferencialov, razvija v smeri vzajemnega 
in dogovorjenega sistema za postopno 
liberalizacijo izmenjav blaga in storitev, 
javna naročila in spodbujanja naložb, s 
čimer se vzpostavi predvidljiv okvir 
varnosti in pravne gotovosti, kar koristi 
predvsem Evropski uniji, ob dani veliki 
konkurenčni prednosti, ki je v tem 
sektorju značilna;

Or. es

Predlog spremembe 56
Willy Meyer
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Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka r

Predlog sklepa Predlog spremembe

(r) poudarja, da se sedanji trgovinski okvir, 
ki je začasne narave in temelji na 
enostranskem sistemu splošnih 
preferencialov, razvija v smeri vzajemnega 
in dogovorjenega sistema za postopno 
liberalizacijo izmenjav blaga in storitev, 
javna naročila in spodbujanja naložb, s 
čimer se vzpostavi predvidljiv okvir 
varnosti in pravne gotovosti, ki krepi 
vzajemno zaupanje, nujno za razvoj 
izmenjav in naložbe;

(r) obžaluje, da se sedanji trgovinski okvir, 
ki je začasne narave in temelji na 
enostranskem sistemu splošnih 
preferencialov, razvija v smeri vzajemnega 
in dogovorjenega sistema za postopno 
liberalizacijo izmenjav blaga in storitev, 
javna naročila in spodbujanja naložb, s 
čimer se vzpostavi predvidljiv okvir 
varnosti in pravne gotovosti, kar koristi 
predvsem Evropski uniji, ob dani veliki 
konkurenčni prednosti, ki je v tem 
sektorju značilna;

Or. es

Predlog spremembe 57
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ra (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(ra) obžaluje, da je v sporazumu 
predstavljena zahteva za izpolnitev 
delovnih, socialnih in okoljskih 
standardov nižja od določitve v trenutno 
veljavnem splošnem sistemu 
preferencialov (GSP+), to pa izhaja iz 
dejstva, da trgovinsko poglavje in poglavje 
trajnostnega razvoja ne upoštevata, niti 
nista povezana z mehanizmom za 
reševanje sporov; kljub temu obžaluje, da 
je sporazum dal prednost trgovinskemu 
delu, ni upošteval cilja socialne kohezije 
in je ogrozil dosežene napredke;

Or. es
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Predlog spremembe 58
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ra (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(ra) obžaluje, da je v sporazumu 
predstavljena zahteva za izpolnitev 
delovnih, socialnih in okoljskih 
standardov nižja od določitve v trenutno 
veljavnem splošnem sistemu 
preferencialov (GSP+), to pa izhaja iz 
dejstva, da trgovinsko poglavje in poglavje 
trajnostnega razvoja ne upoštevata, niti 
nista povezana z mehanizmom za 
reševanje sporov;

Or. es

Predlog spremembe 59
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka t

Predlog sklepa Predlog spremembe

(t) poudarja, da sporazum o pridružitvi 
Srednje Amerike na učinkovit način 
prispeva k prizadevanjem regionalnega 
vključevanja in h končnemu cilju 
dvoregijskega strateškega partnerstva med 
EU in Latinsko Ameriko;

(t) poudarja, da mora sporazum o 
pridružitvi Srednje Amerike na učinkovit 
način prispevati k prizadevanjem 
regionalnega, socialnega in političnega
vključevanja in h končnemu cilju 
dvoregijskega strateškega partnerstva med 
EU in Latinsko Ameriko;

Or. es

Predlog spremembe 60
Raimon Obiols
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Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka t

Predlog sklepa Predlog spremembe

(t) poudarja, da sporazum o pridružitvi 
Srednje Amerike na učinkovit način 
prispeva k prizadevanjem regionalnega 
vključevanja in h končnemu cilju 
dvoregijskega strateškega partnerstva med 
EU in Latinsko Ameriko;

(t) poudarja, da sporazum o pridružitvi 
Srednje Amerike na učinkovit način 
prispeva k prizadevanjem regionalnega, 
socialnega in političnega vključevanja in h 
končnemu cilju dvoregijskega strateškega 
partnerstva med EU in Latinsko Ameriko;

Or. es

Predlog spremembe 61
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ta (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(ta) je zaskrbljen zaradi predvidenih 
socialnih in okoljskih vplivov, ki jih 
prinaša sporazum, ter njihovih posledic v 
regiji, kjer je pojav naravnih nesreč že 
zaskrbljujoč, brez upoštevanja nestalnih 
podnebnih sprememb; opozarja 
pridružitveni parlamentarni svet, naj 
podrobno spremlja oceno položaja, 
zahteva informacije od pridružitvenega 
sveta in predloži letno poročilo;

Or. es

Predlog spremembe 62
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka ta (novo)
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(ta) je zaskrbljen zaradi predvidenih 
socialnih in okoljskih vplivov, ki jih 
prinaša sporazum, ter njihovih posledic v 
regiji, kjer je pojav naravnih nesreč že 
zaskrbljujoč, brez upoštevanja nestalnih 
podnebnih sprememb; opozarja 
pridružitveni parlamentarni svet, naj 
podrobno spremlja oceno položaja, 
zahteva informacije od pridružitvenega 
sveta in predloži letno poročilo;

Or. es

Predlog spremembe 63
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka tb (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(tb) opozarja, da sporazum za 
srednjeameriške države utrjuje primarni 
izvozni model, ki bo dodatno obremenil 
zemeljske in vodne vire, kopičila se bo 
proizvodnja v nekaj sektorjih, kot so 
sektorji sadja, zelenjave in suhega sadja, 
kot je poudarjeno v študiji o socialnih in 
okoljskih učinkih, ki jo je naročila 
Evropska komisija;

Or. es

Predlog spremembe 64
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka tc (novo)
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(tc) vztraja, da pridružitveni svet konča 
oceno učinka po petih letih izvajanja 
sporazuma; in spodbuja njegov pregled, ki 
bo temeljil na ugotovljenih rezultatih in 
učinkih;

Or. es

Predlog spremembe 65
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka tc (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(tc) vztraja, da pridružitveni svet konča 
oceno učinka po petih letih izvajanja 
sporazuma; in spodbuja njegov pregled, ki 
bo temeljil na ugotovljenih rezultatih in 
učinkih;

Or. es

Predlog spremembe 66
Raimon Obiols

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka tc (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(tc) vztraja, da pridružitveni svet konča 
oceno učinka po petih letih izvajanja 
sporazuma in spodbuja njegov pregled, ki 
bo temeljil na ugotovljenih rezultatih in 
učinkih v tem obdobju;

Or. es
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Predlog spremembe 67
Willy Meyer

Predlog sklepa
Odstavek 1 – točka td (novo)

Predlog sklepa Predlog spremembe

(td) opozarja, da se v razpravi o tem 
sporazumu ni obravnavalo znakov upada 
demokracije v regiji, težnje po 
militarizaciji, kršenj človekovih pravic, ki 
so še vedno prisotna v nekaterih državah, 
oziroma se ponovno pojavljajo v drugih, 
kot je povečanje umorov sindikalistov in 
nezmanjšano število umorov žensk; 
opominja pridružitveni svet, naj podrobno 
sledi razvoju položaja, zahteva 
informacije od pridružitvenega 
parlamentarnega sveta in predloži letno 
poročilo;

Or. es


